


































































 الثاني املبحث
 

 الرجال أمساء يف الكمال كتاب أهمية
 كتابه بنشر نقدمها اليت واإلضافة

 

 رجال مجع يف ُيَصنَّف كتاب  أوَّل أنَّه إىل الكمال كتاب  أمهية ترجع -1
 .النبوية السنة دواوين هي اليت الستة، الكتب

 يف نيفالتص سنَّ  َمن هو املقدسي الغين عبد حممد أبو احلافظ فكان
 هتذيب إكمال» مقدمة يف مغلطاي احلافظ قال حىت الباب، هذا

 لناسل نَ َهجَ  الذي هو -تعاىل هللا رمحه- حممد أاب أن على» :(1)«الكمال
 .«الضيق بعد السعة إىل وأخرجهم الطريق، هذا

 كان  الغين عبد احلافظ بعد الستة الكتب رجال يف صنَّفَ  من وكل   -2
 كتابه  إطار عن ذلك يف َصنَّف ِممَّن أحد   خيرُج ومل كتابه،  على عالة  

 .عليه والزايدة واختصاره، هتذيبه، إىل َعَمُدوا بل ،«الكمال»
 ذلك، يف الغين عبد احلافظ جهودَ  ُمقدرا   مغلطاي احلافظ يقول هلذا
 الفضل كانف: »بذله ما اجلُهد من يبذل مل بعده صنَّف من كل  أن ومبيمِّنا  

 مجال يخالش تعب من أكثر -الغين عبد تعب أي– تعبه وكان للمتقدم،
 ذَّبه وهذا مفرَّق ا، مجع ألنه ،-الكمال هتذيب يف املزي أي– الدين
 .(2)«حمقق ا

                                                            

 .(6/ 1) ، لعالء الدين مغلطاي املصري احلنفي، ط الفاروق احلديثةلالكما هتذيب إكمال (1)
 ( املصدر واملوضع السابق.2)

A
ملاحظة لاصقة
تنبيه: سقطت هذه الصفحة 28 والتي تليها من النسخة المحملة من موقع مشكاة، وتم استدراك الصفحتين من مقدمة المحقق التي نشرها على موقع ملتقى الحديث على هذا الرابط:http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=310500وتم تنسيقهما بتنسيق مشابه لبقية الصفحات ووضعهما هنا.
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 نمَ  استفادة مدى من تُعرف الُكتب من كتاب  أمهية أن ومعلوم   -3
 أمهيته ُعرمفت املتقدم كتاب  عن النقل املتأخر أكثر وإذا منه، بعده جاء

 التصنيف، يف كليًّا  اعتمادا بعده جاء َمن عليه اعتمد بكتاب   فكيف بذلك،
 سوى نهام يستثين ومل الكتاب هذا نصوصَ  املزي احلافظ استوعب فقد

 احلافظ ووجدتُ  أوهامه، من أنه لديه ترجَّح وما الغين عبد احلافظ أسانيد
 جاء َمن   منه أفاد وكذا حبرف، حرفا   السطور من كبريا    عددا   عنه ينقل املزي
 .املزي بعد

 بعد اءج ِممَّن الكمال كتاب  على الثَّناء عبارات توالت ُكل ه  هلذا -4
 كثري  نفيس، كتاب  وهو: »كتابه  عن املزي فقال الغين، عبد احلافظ
 .(1)«الفائدة
 «الالرج أمساء يف الكمال» كتاب  فإن: »حجر ابن احلافظ عنه وقال

 سرور بن دالواح عبد بن الغين عبد حممد أبو الكبري احلافظ ألَّفه الذي
بَه املقدسي،  ممن املزي، كيالز  بن يوسف احلجاج أبو الشَّهري احلافظُ  وَهذَّ

َصن ََّفات َأَجلمِّ 
ُ
 بصائر يف لفاتاملؤ  وأعظم وضع ا، اآلاثر مَحََلةم  معرفة يف امل

 .(2)«وقع ا األلباب ذوي
 يف ما على زائدة   مادة على احتوى أنه الكتاب أمهية يزيد وِما -5

 

                                                            

 .(147/ 1) سالةالر  ، للمزي، ت بشار عواد، طالرجال أمساء يف الكمال هتذيب (1)
 .(2/ 1) ، البن حجر العسقالين، ط دائر املعارف العثمانية، اهلندالتهذيب هتذيب (2)
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